
Д Е К Л А Р А Ц І Я 
відповідності матер іально-техн ічно ї бази в и м о г а м 

з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь охорони прац і 

Відомість про роботодавця: 

Акціонерне товариство «Укртрансгаз»,за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/1, код 
платника податків з ЄДРПОУ: 30019801, т.в.о. президента: Хоменко Андрій Іванович, в особі 
директора Філії «Науково-виробничий центр технічної діагностики «Техдіагаз» Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз», Охрімчука Сергія Олексійовича, який діє на підставі довіреності від 
АТ «Укртрансгаз» від 27.12.2018 року № 2119, м. Київ, вул. Волинська, 56, код платника податків з 
ЄДРПОУ: 24746520, тел.( +38044) 254-31-54 телефакс (+38044) 461-24-10, е -та і1 : і-оШсфМ^.па 
(ДЛЯ юридичної особи: найменування юридичної особи, місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер 
телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи-підприємця: прізвище: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і 
коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, електронної пошти; 

об 'єкти газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» (газопроводи, компресорні станції, 
газорозподільні станції, тощо) в межах Львівської області 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «ВУСО» дія страхового полісу з 25 грудня 2017 року до 15 січня 2019 року 
договір № 1712000702, централізований на об 'єкти газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився 

(дата проведення аудиту) 
Я. Охрімчук Сергій Олексійович, директор Філії НВЦ ТД «Техдіагаз» АТ «Укртрансгаз» 

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією, підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки філії: 

1. Радіологічний (дозиметричний) контроль (п.1 додатку 6 до Порядку); 
2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 до Порядку); 
3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 додатку 6 до Порядку); 
4. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої 

частоти(п.16 додатку 6 до Порядку). 
Заявлені роботи виконуються працівниками підприємства при проведенні технічного огляду, 

випробувань, експертного обстеження (технічного діагностування). 
Дозиметричний контроль виконують 50 працівників, які мають допуск по роботах з джерелами 

іонізуючого випромінювання. При роботах на висоті задіяні 130 працівників. При роботах в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
задіяні 140 чоловік. При роботах в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії 
струму високої частоти задіяні 35 чоловік. 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності, номер 
партії, дата вигоговлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 
робочих місць, утому числі тих, на яких існує підвищениіі ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень) виробничих об'єктів (цехів, ДІЛЬНИ[1Ь, 
струкіурних підрозділів) 

Інші ВІДОМОСТІ: 
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
філії директор - Охрімчук Сергій Олексійович, начальники Київського, Івано-Франківського, 
Харківського територіальних центрів - Козачок Сергій В'ячеславович, Степанец Володимир 
Андрійович, Рубан Сергій Олександрович, відповідальні за радіологічну безпеку філії заступники 
начальників Київського, Івано-Франківського, Харківського територіальних центрів - Терпицький 
Олександр Володимирович, Черемісін Андрій Володимирович, Хрітін Андрій Григорович. 

Наказами по п ідприр іета5^ .ризначають осори при щ і щ г щ щ ^ „дрбіт, які 
декларуються. го1)т 

ДЕРЖПРАЦІ 
ОБЛ 

>-1 
ВІД "рЬ^ • ( 9 ^ 20 УОО. " 
Адміністратор і _ . Галина 



На підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції з відображенням прав, 
обов'язків і відповідальності з питань охорони праці. Створена служба охорони праці. 

Наказом по філії НВЦ ТД «Техдіагаз» призначена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства. Навчання, інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці на 
підприємстві проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. 

Роботодавцем розроблені та затверджені наказом по філії інструкції з охорони праці по видах 
робіт та за професіями, а саме: 

Перелік інструкцій з охорони праці за професіями по філії НВЦ ТД «Техдіагаз»: 
Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка - 2-П:2017; 
Інструкція з охорони праці для дефектоскопіста рентгено-, гаммаграфування - 4-П:2017; 

- Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування - 5-П:2017; 
Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту апаратури, релейного захисту й 
автоматики - 6-П:2017; 

Перелік інструкцій з охорони праці за видами робіт по філії НВЦ ТД «Техдіагаз»: 
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з джерелами іонізуючого випромінювання -
2-Р:2017; 

- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в шурфах, траншеях, котлованах - 8-Р:2017 
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в колодязях та замкнених просторах -
9-Р:20І7; 

- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті - 10-Р:2017; 
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з високовольтних випробувань та 
вимірювань - І4-Р:2017; 
Інструкція по наданню першої долікарської допомоги - 1-ПМ. 

Служба охорони праці контролює та проводить навчання з охорони праці відповідно до 
затверджених планів. 

На підприємстві розроблені: 
Положення про систему управління охороною праці (СУОП); 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 

Працівники безкоштовно забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту. Працівники, які виконують роботи з дозиметричного контролю, 
забезпечені дозиметрами, які проходять зняття показників накопиченої дози опромінення в 
державних лабораторіях, що мають дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання України. 
Працівники які виконують роботи на висоті забезпечуються поясами запобіжними лямковими тип 
Ш Л - К , які проходять випробування у встановленому порядку. 

Працівники філії забезпечені експлуатаційною документацією відповідно до об'єктів, 
необхідною нормативно-нравовою та матеріально-технічною базами, навчально-методичне 
забезпечення надається у повному обсязі. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
наявністю служби охорони тщвщпііщрукцій про проведення навчання та інсгруктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захиси т̂ЩЛШйвЙ т̂е̂ рвої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Управлінні Держнраці 
у Львівській області Л'^ С^^^Я 201У р. № У ^ / / ^ 
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З А Р Е Є С Т Р О І А Н С ^ 


